ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺟﯾزة
ﺣﻰ ﺑوﻻق اﻟدﻛرور
اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن
www.giza.gov/areas/bolak/dafaulf.aspx
إﺟراءات اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ

ﻧﻣوذج )  :( ٦طﻠب ﺗﻌدﯾل ﺗرﺧﯾص ﻣﺣل) ﺻﻧﺎﻋﻰ أو ﺗﺟﺎرى (
ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺻدار:

اﻟﻣرﺟﻊ :ﻗﺎﻧون رﻗم  ٥٤٣:ﻟﺳﻧﺔ ٥٤

رﻗم اﻹﺻدار:

اﻟﺳﯾد /ﻣدﯾر إدارة رﺧص اﻟﻣﺣﻼت
ﺗﺣﯾﺔ طﯾﺑﺔ وﺑﻌد ،،
ﺑرﺟﺎء اﻟﺗﻔﺿل ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣطﻠوب اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد واﺛﺑﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻﺔ وﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ
اﺳم ﺻﺎﺣب اﻟﺗرﺧﯾص وﻟﻘﺑﮫ  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ﺻﻔﺔ ﻣﻘدم اﻟطﻠب )ﺻﺎﺣب اﻟﺗرﺧﯾص/اﻟوﻛﯾل(
رﻗم اﻟرﺧﺻﺔ اﻟﻣﻧﺻرﻓﺔ ﻋن اﻟﻣﺣل :

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﺻرف ﻣﻧﮭﺎ :

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ﺗﺎرﯾﺦ ﺻرﻓﮭﺎ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ او اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣرﺧص ﺑﮭﺎ :

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺣل:ﺷﺎرع  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :ﻧﺎﺣﯾﺔ  -٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:ﻗﺳم/ﻣرﻛز ٠٠٠٠٠٠٠٠ﻣﺣﺎﻓظﺔ :

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل )ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺟراء ﺗﻌدﯾل ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ ﻋددھم (

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣطﻠوب ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل
ﺗﻌدﯾل ﻓﻰ أوﺿﺎع اﻟﻣﺣل ﻣن اﻟداﺧل او اﻟﺧﺎرج

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ﺗﻌدﯾل ﻧوع اﻟﻧﺷﺎط :

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اﻻﺿﺎﻓﺔ أو اﻟﺣذف ﻟﻠﻧﺷﺎط :

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اﻻﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﺗﻌدﯾل :
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﯾﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣل اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدﯾل )إن وﺟد(:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣواد اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧزوﻧﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدﯾل )إن وﺟد(

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اﻟﺗﻌدﯾل ﯾﺷﻣل زﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻘوة اﻟﻣﺣرﻛﺔ او ﻧﻘﺻﮭﺎ :

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

وﺗﻔﺿﻠوا ﺑﻘﺑول ﻓﺎﺋق اﻻﺣﺗرام
ﺗﺣرﯾرا ﻓﻰ

/

/

ﺗوﻗﯾﻊ ﻣﻘدم اﻟطﻠب

٢٠

)(٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

إﯾﺻــــــــــــــﺎل
اﻟﺳﯾد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/اﻟطﻠب اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﺳﯾد /

٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ﺑﺷﺄن طﻠب اﺳﺗﺧراج ﺑدل) ﺗﺎﻟف  /ﻓﺎﻗد( ﻟرﺧﺻﺔ ﻣﺣل ﺗﺟﺎرى أو ﺻﻧﺎﻋﻲ أو ﻋﺎم ﻣﺳﺗوﻓﯾﺎ ً ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ ) اﻟﻣﺳﺗﻧدات
اﻟرﺳوم ( وﻗﯾد اﻟطﻠب ﺑرﻗم  ٠٠٠٠٠٠٠ﺑﺗﺎرﯾﺦ / :

/

٢٠
ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص

www.giza.gov/areas/bolak/dafaulf.aspx

ﻧﻣوذج رﻗم ) (٦اﻟﻘواﻋد اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻹﺟراءات اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

وﻓﻘﺎ ﻟﻘرار رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  ٤٢٤٨ﻟﺳﻧﺔ  ١٩٩٨ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺳﮭﯾل إﺟراءات اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣواطﻧﯾن وﻣﻧﮭﺎ ﺧدﻣﺔ طﻠب
ﺗﻌدﯾل ﺗرﺧﯾص ﻣﺣل ﺻﻧﺎﻋﻰ او ﺗﺟﺎرى ﺑوﺣدات اﻻدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ٠
ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﮭﺎت اﻻدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠوارد ﺑﮭذا اﻟﻧﻣوذج اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ) ٢٠٠٧/٦/٢٨ﻛﺛﻣرة ﺗﻌﺎون ﺑﯾن
اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻧظﯾم واﻻدارة واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت( ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻟﻠﻣﺳﺗﻧدات واﻻوراق واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ
واﻟﺗوﻗﯾﺗﺎت اﻟﻣﺣددة ﻻﻧﺟﺎزھﺎ  ،او اﻻﻋﻼن ﻋن راﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟطﻠب اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ – واى ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟذﻟك ﺗرﺗب اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ –

وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ :

اوﻻ :اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻻراق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ :
-

ﺻور ة ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ) ﺑطﺎﻗﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ  /ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ  /رﻗم ﻗوﻣﻰ  ٠٠٠٠اﻟﺦ( واﻻﺻل ﻟﻼطﻼع

-

ﺗوﻛﯾل رﺳﻣﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ٠

-

اﺻــــــل اﻟﺗرﺧﯾـــــص ٠

-

ﺻورة اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺟدﯾد٠

 ﻋدد  ٦ﻧﺳﺦ ﻣن اﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣطﻠوب ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻣﮭﻧدﯾس ﻧﻘﺎﺑﻰ وﻣﺳﺗوﻓﺎه اﻟدﻣﻐﺔ اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ) ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﯾﮭﺎ (
-

ﺻورة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ) ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﯾﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﮫ ﻋن اﻟﺗﻌدﯾﻼت( واﻷﺻل ﻟﻼطﻼع

 ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺎﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎل اﻟﻣؤﺟرة ٠-

ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ )اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻊ ،اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺣﺻﺎء  ،اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺗرول
 ،وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺧص ﻛﻼ ﻣﻧﮭﺎ ( وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (١ﻣن ﻗرار
وزﯾر اﻻﺳﻛﺎن رﻗم  ٧٣٠ﻟﺳﻧﺔ ١٩٦٧

-

اﯾﺻﺎل ﺳداد رﺳوم اﻟﺗﻔﺗﯾش ٠

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ :
 -ﺗﺣﺻل رﺳوم اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟرﺳوم اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣل ﻗﺑل اﺟراء اﻟﺗﻌدﯾل وﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺑﻌده

